






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بُتُك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ .ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ «ةسردملا

 نم اًعساو اًفاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا

 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهَّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف .هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخ

 جمانرب ِهّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .” (501 8 17) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسُيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5
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 ةشالكفلا سويشتلا
 قلظُم ريبلأر ؤكدلا : ةّياكجلا َداعا
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 2 تل نادْلُبلا َنيِب ديعَب ِدَكَب يفو ءنامّزلا ميدَق يف
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 لوقا نع نك دقت نأ انيَلَع !ٌعَقْنَي ال ُبْشْعِلا اذه» ءثَلاقو ءٍسوبُت

 ” ا ريميل يسلفلا اهي نوكي ةديش ك6



 ٍرَْن ىلإ ْثَلَصَو نأمل ةتاللشلالا نقب اويعلا |تدكم



 : .بشُع ُبَيطَأ ُهبْشُع ا اف حالا َع

 7 ل 00112 بيل ا ُئالَثلا ُسويتلا ٍتلاق

 ا اجلا رب ىلإ تق
 5 96 كا

 ةَوْشْنو



 ١ 0 د ما 7
 تاننسآو ةعيرم رافطأ هل نير شجو رجالا تك 000001

 0 هذ 2 1 ّ و 2 30 3

 .رشجلا ٌروبع ٌلواحُي نَم ّلُك ُلُكأَي ناكو .ةعينّص ٌةعِطاق



ٍْ 2 0 

 - ٍةَيرَثَحلا رشجلا حاولا ٌقوف يِشْمَي َقلطْلاو
 .قّرِط ْفَرِط ءْفَرِط ْفَرِط

1١ 



 ةرافشا لا س
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 5 هنانشأب ١ نتتدحاو
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 ءاًبِضاغ ٌقَعَّرو رْسجلا ىلإ ّرَمَق 0

 «؟يرششج ٌقوف ٌقِطْفَطُي يذلا اذه ْنَم »

 ربغَأ نأ يل خمسا َكوَجَرَأ .انأ اذه" كيْغّصلا ُسْيَنلا لاق

 1 ا ا
 م



 ِ) '!كلكاسو ءَكل َحَمْس كلا كا ا ركل !ال !ال» ءالئاق حا تاق اص شح دخولا ©



 !تآ يناثلا !ينلكأت ال ةلوجزأ» ٌريغَّصلا سيتا 0

 نمسا 1 0

 رات سلا فايق تخس



 رْسِجلا ٌقوف ُضُكَرَي ٌريغّصلا ٌسّيَتلا َعَرْسَأ اذكه ف ا ياك
 .رّضخألا ٍلقَحلا ىلإ ُهٌربْعَيو 6 8 :
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 ال1 0012 ااا ربل لاف اك ناطوم

 2 اكشعل ةعلا

 0 هه

 كي
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 كلذ ٌلُكأل ٌرْسِجلا ٌريع





 و

 كلاقووو را اولا حت نمل

 ١ 21؟يرسِج قوف ٌقِطْفَطُي يذلا اذه نما

 6, خمسا كوجزأ .انأ اذهل ُطَسْوَلا سلا لاق +

 «!ًرّضخألإ تشعل لكأل يلا 7



 !ال !ال) ءلاقو َةيلاع َةحْيَص حاص َسْحّولا ّنكل

 «!َكّلكآسو ءَكل َحَمْسَأ نل



0 
 !اًليلَق ْرِظَمْلا !يلُكأت ال كوجزأ» ءُطَسْوَألا ُسْيَتلا لاق 0 هوه عر

 03 3 هر را 50

 00و م رك وهو تلا اتيلاعلا كسلا



 «1نَسْحْلا ةسألاو ديكألا» لاق مث اًليلَق شْحَولا َرْكَف

 ٌةُرْبعَيو رشجلا ٌقوف ُضُكْرَي صلال للا تا اكوو
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 .قَّرِط ُقَرِط فر ْفَرِط

0 





 1 ا 2 0
 ءالثاق ٌقَعَّرو «ةفيخم ةحيَّصب رسجلا تحت نم ّرفق ...
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 «1؟يرشج ىلع ٌقِطَقَطُي يذلا اذه ْنَم»
35 





 : ..دْعّرلا هناك ٍتْوَصِب ُتِلاَثلا ُسِيَتلا لاق وعم

 (!يلكانللاال ال



 ءءاوّهلا يف ُنرَيط ًةحطَت َريّرَّشلا ّسْخّولا َحَطَن

 ...ءاملا يف َعَقَوو ٌراط ٌراطَف

3/ 
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 «لوقتو اًبرط ٌرضَخَأ اًبْشَع ُلُكأت هنالَثلا ٌسويْتلا ٍتَراَص اذكهو

 تاون ال سويت نحن, ١ يطا 0049
 1 وو 2و 22
 ْبَعلَت وأ هنم لكأت زضخأ ٍبْشُع نم لُكأ'

0 1. 0١ 







 و كلمتلا جيوبحخلا ثتاياكطا 3

 .ليج دعب اليج كافطأللا تّدسأ ةعتار ةتملاع تاناكح ىلإ زاقع لكَذم

 فيطُللا بولسألاو فيفخلا عْجّسلا نم ريثكلابو ةقّوشُم موسُرب ةلفاح تاياكج

 يف لافطألا ىلع ٍلاع ِتْوَصِب أرقثل ةّيلاثم .مهمامتها دْشَيَو لافطألا ٌجِهِبُي يذلا

 .مهِيقنأب «تاونس < نع مهرمُع ديزي نيذلا لافطألا اهأرقّيل وأ .تاونس ه-رمُع

 تناألا اة كادتل قدس نيت

 2 ١
 دج 9

 ةجّردتُملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بتك

 ا اكل اكل اكل اكل 9 كلا
 9 اهلل
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